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به کرونا اسـت، باید ماسـک بزنید.
  اگر سرفه یا عطسه می کنید، ماسک بزنید.

  ماسـک زدن تنهـا زمانـی موثـر اسـت که با شستشـوی مکرر دسـت ها با 
آب و صابـون یـا مـواد ضدعفونی کننده بـر پایه الکل، همراه باشـد. 

 آیا روش صحیح اسـتفاده و دور انداختن ماسـک را می دانید؟
  قبـل از زدن ماسـک دسـتهایتان را بـا آب و صابـون یـا مـواد ضدعفونـی 

کننـده بر پایـه الکل بشـویید. 
  دهان و بینی تان را با ماسـک پوشـانده و مطمئن شـوید که فاصله ای بین 

صورت و ماسـک تـان وجود ندارد. 
  از دسـتکاری مداوم ماسـک بر روی صورتتان بپرهیزید، اگر به ماسـک 

دسـت زدید، دسـتانتان را ضدعفونی کنید.
  اگر ماسـک مرطوب شـد، آن را دور انداخته و از ماسـک جدید استفاده 

کنید. از اسـتفاده چندباره از ماسـک های یک بار مصرف بپرهیزید. 
  برای در آوردن ماسک، آن را از قسمت داخلی )که در تماس با صورت 
 و بینی اسـت( بگیرید، در سـطل زباله دربسـته انداخته و دستانتان را بشویید. 

توصیـه هـای الزم در خصـوص نحـوه تهیـه مایحتـاج روزانه 
خانواده 

  در صـورت امـکان از مراکـزی کـه قابلیـت سـفارش آنالیـن و تحویـل 
درب منـزل دارنـد، اسـتفاده نمایید. 

  حتی المقدور از مراجعه به مکان های خرید بزرگ مثل هایپرمارکت ها
اجتناب کنید. 

  در صـورت امـکان خریـد مایحتـاج منـزل را افراد سـالم و بـدون بیماری 
زمینـه ای انجـام دهند.

  از مراجعـه مکـرر بـه مراکـز خریـد خـودداری کـرده و خریـد را بـرای 
چندیـن روز انجـام دهیـد.

  بـدون همـراه داشـتن و اسـتفاده از ماسـک )در مراکـز خریـد شـلوغ و با 
تهویـه نامناسـب( و دسـتکش در مرکـز خرید حاضر نشـوید.

  قبل از شروع خرید، دسته سبد خرید را ضدعفونی نمایید.
  از برداشتن مکرر کاالها و برگرداندن آنها به قفسه خودداری نمایید.

مقدمه
تـا زمـان تنظیـم این متن، بیـش از 91 هزار نفر در سراسـر جهـان )و از جمله 
ایـران( بـه بیمـاری کرونا مبتال شـده اند. ایـن بیماری با عالیم شـبه آنفوالنزا 
 )تب، سـرفه خشـک( شروع شـده و در افراد مسن یا دارای بیماری زمینه ای 
مـی توانـد منجـر به پنومونـی )عفونت ریـوی( همراه با احسـاس گرفتگی و 
درد قفسـه سـینه و تنگـی نفـس )حدود یک هفته بعـد( شـود.  20 درصد از 
بیمـاران نیاز به بسـتری در بیمارسـتان پیدا می کنند. عالیمـی مانند آبریزش 
بینـی، عطسـه، گلـودرد بـه نـدرت در ایـن بیمـاری دیـده می شـود و عالیم 
 مذکـور مـی توانـد مطـرح کننـده یـک سـرماخوردگی معمولـی باشـد.  
بیـش از 80 درصـد مبتالیـان بـه کرونـا فـرم خفیف بیمـاری را داشـته و می 

تواننـد در منـزل درمـان شـوند. ایـن افـراد طی دو هفتـه بهبود مـی یابند.

چه زمانی از ماسک استفاده کنیم؟ 
  اگـر سـالم هسـتید، فقط در زمـان مراقبت از فردی که مشـکوک به ابتال 

  سعی کنید حداقل تماس را با سطوح مختلف داشته باشید.
  از مرجوع کردن اجناس خودداری کنید.

  ترجیحـا گوشـت و مـواد پروتئینـی )ماهـی، مـرغ( را از نـوع بسـته بندی 
شـده خریـداری کنید.

  در تمام مدت حضور در مرکز خرید از دستکش استفاده نمایید.
  در این مدت از دست زدن به صورت، چشم ها و بینی پرهیز نمایید. 

  در صـف هـای پرداخـت حداقـل فاصلـه 1.۵ متـری را بیـن خود و سـایر 
افـراد رعایـت نمایید.

  حتـی المقـدور، کاالهای خریداری شـده توسـط خودتـان بارکدخوانی 
شـده و در کیسـه خرید گذاشـته شود.

  عملیـات پرداخـت حتی المقدور الکترونیک انجام شـود. کارت را شـما 
بکشـید و رمـز را فروشـنده وارد کنـد و حتـی المقـدور از لمـس کلیدهای 

دسـتگاه POS اجتنـاب کنید. 
  از اسـتفاده از موبایـل در طـول خریـد یـا ورود و خروج مکرر  وسـایل به 

داخـل کیف دسـتی اجتناب کنید.
  بعـد از خـروج از مرکـز خریـد دسـتکش  را بـا احتیـاط خـارج نمـوده، 

دسـت هـا را شسـته و ضدعفونـی نماییـد.
  اگـر فـردی در مرکـز خریـد مشـکوک بـه ابتـال  می باشـد، به مسـئولین 

فروشـگاه اطـالع دهید.
  پالسـتیک خریـد را وارد منـزل نکنید و سـطح خارجی مواد خرید شـده 

را بـا مـواد ضدعفونی کننده اسـتاندارد، ضـد عفونی کنید.
  سـطح خارجـی میـوه هـا را کامـال شسـته و بعـد از ضد عفونـی کامل در 
 یخچال در کشوی مخصوص بدون تماس با مواد خوراکی دیگر قرار دهید.
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